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THÔNG BÁO  
(VV tổ chức lễ sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022) 

 
 

Thời gian: 7h30, thứ 6, ngày 28 tháng 01 năm 2022 

Địa điểm: Phòng Hội đồng, trường THPT Võ Nguyên Giáp 

Thành phần tham dự: Hiệu trưởng; tổ trưởng, tổ phó chuyên môn; giáo viên chủ 

nhiệm; bí thư, các phó bí thư đoàn trường; thư ký nhà trường; mỗi lớp cử một học sinh đại 

diện; 02 học sinh được tặng máy tính theo chương trình máy tính cho em; học sinh được 

nhận học bổng của Đoàn trường. 

 Nội dung: Thông qua quyết định tặng giấy khen những học sinh có thành tích trong 

học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2021-2022; Quyết định tặng máy tính của chương 

trình máy tính cho em. 

 Sau khi phát giấy khen tại phòng Hội đồng, các lớp tiến hành tổ chức sơ kết tại lớp 

dưới sự chủ trì của giáo viên chủ nhiệm. Sau sơ kết, các lớp tiến hành dọn vệ sinh phòng 

học, tắt điện, quạt, đóng cửa, bàn giao chìa khóa lại cho bảo vệ để về nghỉ Tết.  

Lưu ý: Thời gian nghỉ Tết bắt đầu từ ngày 29/01/2022 đến hết ngày 06/02/2022 (tức 

từ ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày 06 tháng Giêng năm Nhâm Dần). Bắt đầu 

dạy và học bình thường từ ngày 07/02/202. Giáo viên chủ nhiệm nhắc học sinh thực hiện 

nghiêm theo kế hoạch, đồng thời nhắc các em học sinh thực hiện tốt công tác phòng chống 

dịch bệnh, an toàn giao thông, phòng chống tác tệ nạn xã hội… 


